ÅRSBERETNING FOR STAVANGER TUBERKULOSEFOND, 2011.
Fondet ble dannet ved sammenslåing høsten 2001 av 2 tidligere fond/ legat for
samme formål (innstiftet 1903 og 1904), etter formell godkjenning fra
Fylkesmannen (sammenslåing) og Brønnøysund-registeret (registrering). Pålagt
overgang til Stiftelsesregisteret i Førde ble meldt i 2006.
I forbindelse med sammenslåing ble kapitalen fra begge fond/legat samlet på
felles konto (konto 3201.53.03408), på fastrenteinnskudd og en mindre
"driftsutgiftskonto" er etablert utenom dette (konto 3201.31.73434), for å dekke
løpende utgifter, bl.a. til revisor. Bankavtalene har vært kontinuert, men pga
varierende og dels lave markedsrenter har avkastningen vært ditto.
Det var tidligere ikke driftsutgifter knyttet til fondet, men pga krav om
registrering (pga fondsstørrelse ) og krav om regnskap ved revisor (pga
registrering), vil det også i fremtiden påløpe utgifter i den forbindelse. Stavanger
Revisjon AS har fra 2003 oppdraget. Stiftelsesregisteret krever årlig avgift.
Styret består nå av 3 medlemmer: patolog Jannicke Berland (leder), Tesfaye
Madebo, overlege ved lungeavdelingen på SUS, og kommuneoverlege i Sandnes
Hans Petter Torvik, utnevnt til styret 13.12.2010. Vi hadde l møte i 2011 i
forbindelse med årsrapport, og noe mailkontakt.
I hht statuttene har fondet som formål å bekjempe tuberkulose og hjelpe
helbredelige tuberkuløse. I våre dager i er dette en offentlig oppgave og gratis.
Noe av styrets (og tidligere styrers) utfordring har vært anvendelse av
avkastningen fra fondet i hht statuttene. Det kan se ut for at bruk av midler,
primært renter, til opplæring og utvikling mht tuberkulose er hensiktsmessig
også i framtiden.
I 20 Il mottok styret 2 søknader om støtte for hhv å delta på "Landskonferanse
om tuberkulose" i Oslo den 24.03.11 - 25.03.11. for 2 tuberkulosekoordinatorer
(kr 3500 x 2 = kr 7000) og på IUATLD (Intemasional Union Against
Tuberculosis and Lung Disease) in Lille, France okt. 20 Il (kr 4000), der poster
om behandling av latent tuberkulose i Norge ble presentert.
Evt forespørsler kan rettes til styremedlemmene: bejm@sus.no, mate@sus.no
eller Hans Petter Torvik [hpt@lyse.net]
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